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Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom dia a todos. Dar as 
boas notícias dos nossos cursos, fazer um convite, estamos com 
auditório vazio, mas o pequeno expediente é agora. É muito importante 
nós mencionarmos aqui que foi iniciada essa semana o curso in 
house da Prefeitura Municipal de São Paulo, coordenado pelo professor 
Luís Flávio, Luís Flávio Neto. É um curso como já foi comentado aqui, é 
um curso que é um desafio para o instituto pelas características do 
curso, pelo fato de ser um curso exclusivamente para fiscais da 
prefeitura, e não é a primeira vez que acontece isso, alguns anos atrás, 
com a coordenação do professor Paulo Bonilha, nós demos o curso para 
fiscais do estado, mas este tem uma característica um pouco diferente. 
E o Luís pode dar alguma notícia, mas a grande notícia mesmo é que 
começamos o curso. A burocracia para contratar, não é, depende de 
uma série de coisas, até porque há uma exigência de que a 
remuneração dos professores do instituto seja feita através do Banco do 
Brasil, abriu uma conta no Banco do Brasil, é uma dificuldade maior do 
que você conseguir uma residência nos Estados Unidos, e não é à toa 
que nós fechamos a conta do Banco do Brasil, agora temos que abrir de 



novo por esta razão. Então a burocracia não consegue, ou melhor, 
consegue nos impedir de concluir a parte formal, mas o curso já 
começou. Informação, Luís, primeira sensação? 

Sr. Luís Flávio Neto: A primeira sensação. Bom dia a todos. A primeira 
sensação da conversa com os professores que abriram o curso na terça-
feira, professor Gregório, o professor Victor Polizelli, e Paulo Victor 
Vieira da Rocha, é que nós temos, neste grupo que nós tivemos contato, 
que é o Direito Tributário Material, uma sala daquelas salas que o IBDT 
gosta, uma sala para alunos que gostam do debate. Temos 40 auditores 
fiscais, um deles veio falar conosco que está há 20 anos na 
administração, outros você até nota com a jurisprudência na ponta da 
língua do Supremo Tribunal Federal da última semana que acabaram 
de passar no concurso. Então nós temos uma sala bastante 
participativa, o que é um desafio para os professores, e é algo que na 
verdade nos motiva bastante fazer esse curso porque é um diálogo em 
que as duas partes irão aprender com toda certeza. 

Sr. Salvador Cândido Brandão: E só vão pagar se nós tivermos nota 
boa lá. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom, ainda temos, ainda 
tem essa, no IBDT o curso será avaliado. Mas de qualquer forma eu 
tenho certeza absoluta que com relação ao aspecto técnico do curso 
será o melhor possível. O programa é muito ambicioso, muito extenso, a 
pedido da prefeitura, inclusive, mas não é só tributos municipais, mas 
eu tenho certeza que o corpo de professores selecionados tem condições 
de dar conta. É um curso de alto nível. Não será um curso de 
dogmática, será um prático dado por quem tem capacidade de dar aulas 
de ciência jurídica. Com os nomes que foram citados aqui. De forma 
que é muito auspiciosa para o instituto esta novidade, esse passo novo 
na sua vida. O outro curso é agora um convite, o outro curso que é o 
curso de atualização dos outros cursos, vai se encerrar no dia 27, é 
sábado que vem, salvo engano, não nesse no próximo, uma palestra do 
professor Sérgio André Rocha sobre, eu vou falar economia geral aqui, 
sigilo, troca de informações entre autoridades fiscais brasileiras 
internas, mas também exteriores, brasileiras de outros países, alguma 
incursão no BEPS, esse assunto foi um assunto selecionado pelo 
coordenador do curso, mais uma vez, outra vez coordenação do... mas o 
tema foi selecionado pelo professor Luís a respeito do, a partir de 
manifestações dos alunos. A gente sempre procura encerrar o curso 
convidando um professor de renome e fazendo uma mesa de debates 
com ele. Nós temos a primeira parte uma palestra sobre um tema que é 
suscitado pelo próprio, pelos próprios alunos. Então este é um tema 
que foi escolhido, o professor Sérgio André virá a São Paulo, aceitou 
mudar a palestra e após haverá uma mesa de debate com a diretoria 
aqui dos institutos que puderem ir, estão todos convidados para assistir 
pelo interesse do assunto e para prestigiar o professor Sérgio André. 
Queria também noticiar aqui o recebimento de um livro do Gustavo 



Machado “Aspectos tributários na importação de serviços". Nós temos 
aqui uma dedicatória que eu quero ler com modéstia, mas é porque é 
uma dedicatória realmente bastante honrosa para nós e amistosa. 
“Amigos do IBDT, que esta casa dos grandes mestres tributaristas 
contribua cada vez mais com a justiça do direito tributário e que esta 
obra possa iluminar e inspirar profissionais e pesquisadores da 
biblioteca do instituto", quer dizer, a doação está sendo feita com 
carinho, aliás, um abraço carinhoso como encerra, com carinho, mas 
dentro do nosso instituto. O livro tá à disposição de todos, portanto. 
Alguma comunicação a mais? Então, vamos à pauta? Vamos esperar o 
Paulo Victor para conceder títulos, fica o aviso. A gente não pode contar 
mesmo com Luís Flávio. Ficou de trazer o Paulo Victor na primeira hora 
e... Bom, segundo assunto, Ana Carolina, você está hoje aqui? Ana 
Carolina, você fica excluída, portanto, seu tema da... a menos que ela 
venha, Ana Carolina Groninger, a não ser que ela venha, o assunto já 
está em pauta a três semanas, fica excluída. Nós não sabemos o que ela 
quer tratar, aumento de alíquota de PIS/Cofins na exportação. 

Sr. Salvador Candido Brandão: É um assunto interessante, mas nós 
não sabemos o que ela... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Você quer falar sobre o 
tema? 

Sr. Salvador Candido Brandão: Não, eu não sei o que ela quer... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Então, o assunto do Paulo 
aqui... a revogação é um assunto que está em pauta em aberto, não é, 
não necessariamente para ser debatido, quero relembrar que houve um 
convite para o professor Humberto, dificilmente nós vamos conseguir 
trazer antes do fim do semestre, semana que vem é o último dia. Mas 
vamos então... vamos tratar um pouquinho dele... 

Sr. Salvador Candido Brandão: O Emanuel não está aqui, foi ele 
inclusive que foi encarregado de analisar aquele acórdão que parece que 
dá um paradigma para essa questão da revogação, e eu peguei o 
acórdão na íntegra e dei uma lida, me pareceu uma verdadeira 
perplexidade lá no Supremo Tribunal Federal quando foi julgada aquela 
questão. Vou dizer que há muitas diferenças em relação ao que está 
sendo tratado por essa questão na lei, a 10.865, o decreto que trouxe a 
alíquota zero e o decreto que elevou e novamente trouxe para a alíquota 
zero algumas coisas. Realmente, houve muita ponderação de alguns 
ministros que votaram contra a decisão, disseram que a decisão era a 
melhor que teria naquele momento para o contribuinte, não é, não era 
uma coisa assim que estavam convictos e mais ainda, uma diferença 
fundamental, se tratava de uma portaria que não tem o poder de 
revogar um decreto anterior. Nós tínhamos um decreto que fixava em 
11,71% o percentual sobre o valor do frete sobre o qual incide a 
contribuição da previdência. Em contraponto à lei, a incidência seria de 



20% do total, o decreto veio e disse que a base de cálculo seria 11,71% 
e pagaria 20% sobre esse valor. A portaria veio e aumentou para 20% 
sobre o valor do frete, mas ela não tem o contão de revogar um decreto, 
ela pode, não é, tratar. Então, o mandado de segurança da indústria foi 
contra a portaria. Bom, aí ficou aquele negócio, mas também o decreto é 
inconstitucional, mas não foi objeto do mandado de segurança, então 
vamos pelo menos dar o decreto porque senão voltava para a lei. Quer 
dizer, nós temos uma situação em que o decreto foi revogado, ele podia 
ter revogado num dia anterior. Agora, a questão que fica, que é uma 
questão que mantida, pode depois por decreto se elevar a alíquota? 
Quer dizer, a redução segundo o próprio Código tributário nacional, a 
própria redução de tributo tem que ser feita por lei, mas é claro, a lei 
deu aquela, né, abertura para que se fizesse uma redução combinando 
com o direito ao crédito das despesas anteriores. Então eu não sei, eu 
acho que estão, e eu procurei ainda, e não vi nenhuma liminar 
concedida, se alguém entrou, pelo menos eu não achei, mas pode ser 
que alguém já tenha feito. Mas aquele acórdão do Supremo que é o que 
foi analisado, ele, recurso ordinário mandado de segurança número 5... 
desculpe... bom, já foi falado aqui. 25.476 do Distrito Federal. Então, 
realmente você não pode trazer como, aliás, nem aconselhar, porque 
quando se quer eles arranjam forma para não aceitar o recurso 
extraordinário. E esse é um deles, não tem como comparar decreto 
contra decreto, um revogando meio expressamente um decreto como 
uma porcaria que em tese está revogando o decreto, isso até por 
hierarquia é impossível. Eu acho que esse assunto ainda continua em 
aberto, não sei qual vai ser o sucesso da coisa. Eu entendo que o 
decreto ele revogou o anterior, né, e que situação nós ficamos nesse 
caso? Ah, vai só discutir o atual decreto que elevou a alíquota, tem uma 
revogação, né, e a revogação, segundo a própria regra do Supremo, 
quando ela é nula ela não produz efeito inclusive de revogar o anterior, 
mas desde o anterior seja constitucional, né? Você tem uma situação de 
um ato constitucional que foi revogado por um ato de mesma hierarquia 
inconstitucional, ele não produz efeito revogável, ele dá o efeito 
repristinatório no ato anterior. Como aconteceu com o decreto 2445, 
quando foi declarado inconstitucional ele deu o efeito repristinatório a 
lei complementar, passou a ser pago o piso de acordo com a lei anterior. 
Mas se a lei complementar anterior fosse inconstitucional e ela tinha 
força de lei ordinária apenas, ela não poderia efeitos também, teria que 
se voltar à zero, não é? Bom, esse aí é a questão, estamos em aberto, 
não é? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Não, deixa eu fazer um 
esclarecimento. Esse tema não é exatamente o que você está tratando. 
O tema da alíquota zero destina-se PIS/COFINS, não, tudo bem, mas 
esse assunto foi analisado pelo... ele trouxe o acórdão, temos 
comentário, nós temos debatemos aqui, vocês se recordam que nós 
tínhamos inclusive convidado, o Natanael que circularizou a opinião 
dele e que era, não tinha como discutir a questão, nós tínhamos 
convidado o Natanael para debater e desistimos porque achamos que 



com essa decisão do Supremo, em se tratando de mandado de 
segurança, na linha que o Supremo adotou, eu acho que que foi 
unânime nesse ponto, não, nesse ponto foi, não é, não poderia 
extravasar o pedido. Teve um voto divergente, eu sei, mas neste 
particular, houve unanimidade. Havia um entendimento da 
inconstitucionalidade e se o resto é inconstitucional, no nosso caso, se 
o decreto era inconstitucional não podia ser analisado em rito de 
mandado de segurança, então foi por isso que nós tiramos o assunto da 
pauta, demos por concluído. Agora, este assunto aqui até semana 
passada uma pessoa veio me perguntar, mas qual é a legislação? Na 
verdade, isso aqui apareceu no mês de março quando houve um zum, 
zum... 

Sr. Salvador Candido Brandão: O Alexandre trouxe esse assunto, que 
é da lei de câmbio imobiliário. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: As LCIs, LCAs que iria ser 
feita a revogação. A pergunta era: Mas quem adquiriu o título contando 
com a isenção e o rendimento era gerado depois, ele continua com o 
direito à isenção? Esse é o ponto que foi, que está para ser discutido 
aqui. Nós já debatemos, mas... 

Sr. Salvador Candido Brandão: Então, desculpe-me, eu estava com o 
negócio do decreto na mesa, mas realmente a alíquota zero, né, me 
chamou a atenção, e eu acabei não olhando o resto. Mas sobre isso 
também, né, professor, é evidentemente que a gente tem que levar em 
conta o art. 175 do Código Tributário Nacional porque uma isenção no 
aspecto tributário ela tem que atender duas condições para que ela seja 
preservada desde o contrato, não é? É que ela seja dada prazo certo e 
sobre determinadas condições. Tem uma isenção a prazo certo, dois 
anos, mas qual a posição? Não tem nenhuma condição, não é? Não 
havendo condição, não satisfazendo o art. 175, ela pode ser revogada... 
aí vamos observar o princípio da anterioridade se for o caso, mas 
basicamente chegou naquele ponto da anterioridade, eu acho que daí 
em diante incide o art. 175, né, porque não há nenhuma punição de 
não comprar a LCI/LCA, a única condição é o prazo, está bom, o prazo 
é dois anos, mas você pode até resgatar antes, quer dizer, o prazo não 
significa muito nessa história também. Não é uma coisa fechada. A 
legislação não veio? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É, a legislação não veio, o 
assunto ficou na pauta. 

Orador não identificado: Tomara que não venha. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: A questão toda é que foi 
acrescentada aos aspectos de anterioridade e irretroatividade é 
segurança jurídica, né? Por isso que nós achamos que deveria o 
assunto ser debatido, na verdade ele passa a ser um debate até de 



ordem acadêmica e, portanto, não existe um fato concreto para ser 
aplicado. Eu queria dizer que o professor Schoueri está fora do Brasil, 
continua fora do Brasil, daí a ausência, está num turismo, como eu 
disse, um turismo tributário, passando por vários locais, mas eu 
aproveito essa oportunidade para dizer que na semana passada outro 
turista tributário que aqui não esteve volta vitorioso e pode nos dizer 
alguma coisa sobre o que, o evento que ele participou. 

Sr. João Francisco Bianco: Esse evento é um evento tradicional em 
Miami já, é organizado pela filial da IFA dos Estados Unidos, e reúne 
advogados, principalmente advogados da América Latina, e já há três 
anos eles me convidaram para coordenar um painel com juízes, como 
eu sou membro daquela associação internacional de juízes fiscais, 
então eu coordeno um painel, eu convido os juízes fiscais para tratar de 
um tema. E o tema da semana passada, desse ano, foi sobre crimes 
tributários, e a legislação penal aplicada a casos de planejamento 
tributário. O interessante é que o painel contou com o presidente da 
associação, que é o Eugene P. Rossiter, que é do Canadá, ele convidou 
um juiz dos Estados Unidos, que era o Joseph Robert Goeke, e eu 
convidei o Nino Toldo, que é nosso amigo aqui, colega do IBDT, 
associado ao IBDT, e hoje ele é desembargador federal aqui no TRF da 
terceira região em sessão criminal. E os juízes do Canadá e dos Estados 
Unidos trouxeram casos interessantes de legislação, aplicação de 
legislação criminal, eles trouxeram os casos, os dois trouxeram casos 
muito interessantes de criminalização de consultores e advogados que 
orientam contribuintes em operações que depois redundam em 
questões criminais, e aí eu provoquei os três, eu apresentei como caso 
um casa e separa. E eu provoquei os três para se manifestarem sobre, 
especificamente sobre o caso. Expliquei que não é um caso, não é um 
caso específico, mas é um caso que foi muito popular aqui, muito 
utilizado na década de 90 e em março deste ano a Câmara Superior de 
Recurso Fiscais do CARF decidiu num caso de casa e separa, que havia 
evidências de intuito de fraude no casa e separa, e aplicou a multa 
qualificada de 150%. A Câmara Superior. Isso quer dizer, no entender 
do CARF há evidências de fraude e pode haver crime de sonegação fiscal 
ou algum outro tipo de crime, o que automaticamente vai gerar uma 
representação fiscal, uma representação criminal da fiscalização junto 
ao Ministério Público para verificação se vai ser oferecida a denúncia ou 
não. Provavelmente vai ser oferecida a denúncia nesse caso, a não ser 
que o contribuinte pague. Mas como então possivelmente vai haver uma 
implicação criminal num caso de casa e separa e possivelmente o TRF 
aqui da terceira região ou de outras regiões também vai ser chamada a 
se manifestar sobre esse caso, eu provoquei os três para se 
manifestarem sobre o casa e separa e seus aspectos criminais. E os 
juízes do Canadá e dos Estados Unidos foram muito claros, assim, no 
sentido de que ali poderia haver uma situação de planejamento 
tributário, de aplicação daquela, do GAAR, chamado GAAR, que é a 
norma geral antielisiva, mas jamais uma questão de crime, eles 
entendem que crime é falsificação de documentos, isso caracteriza 



crime, mas no planejamento tributário esse tipo, aquela operação seria 
uma operação de reorganização empresarial, mas não, assim, não uma 
característica de uma situação de crime. E o Nino na sua manifestação 
ele realmente, primeiro, ele não conhecia a operação, ele mostrou que o 
TRF aqui de São Paulo não tem examinado esse tipo de questão, a seção 
criminal tem visto questões, no âmbito do Direito Tributário tem visto 
casos de nota fiscal espelhada, interposição fraudulenta, laranjas, esse 
tipo de coisa, mas planejamento tributário não há na jurisprudência do 
TRF, então ele se mostrou, assim, muito até surpreso com o debate. 
Mas e também ele não tinha opinião formada sobre o assunto e pensou 
bastante nas últimas três semanas que a gente conversou sobre o tema, 
nós conversamos bastante sobre o tema, e ele deu uma opinião assim, 
muito preliminar no sentido de identificar alguns indícios de ocorrência 
de crime efetivamente, apesar de que ele, logicamente, se manifestou 
em caráter preliminar, disse que vai pensar mais sobre o assunto, mas 
ele realmente ficou bastante em dúvida, ele não afastou imediatamente 
a aplicação da legislação criminal. De qualquer forma, eu o convidei 
para uma destas nossas quintas-feiras, ele vir aqui participar de uma 
discussão conosco sobre o tema do casa e separa. E agora nós temos 
em final de semestre, né, começo do semestre que vem eu vou combinar 
com ele, ele vai vir aqui e a gente tem uma discussão sobre o tema com 
ele. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Todos lembrando, né, o 
Toldo foi o presidente da AJUFE, um parceiro em alguns congressos 
nossos aqui. Juntamente com a AJUFE. O que? 

Sr. Salvador Candido Brandão: Pequeno adversário do Joaquim 
Barbosa. Deixa eu falar alguma coisa sobre esse tema? Foi uma, uma 
tese do... até foi publicado acho que na dialética do professor Schoueri, 
que ele questiona isso, porque deu a jurisdicionalização dessa questão 
do planejamento, porque empresas raramente vão ao judiciário ou se 
aproveita do REFIS, esquece a situação, então não gera a questão 
também tributária e por outro lado, está certo, com todo respeito, nós 
vamos ouvi-lo aqui na mesa, mas já é pacífico, seja na doutrina, seja no 
parecer da jurisprudência, está às claras o trabalho que se fez, está 
registrado nos livros, não há dolo, não é, não há que se falar em crime, 
você está falando em sanção administrativa, você pode até pender a 
ação judiciária, pagar multa, mas crime? Não, crime não. Crime é isso 
que ele falou, deposição de nota fiscal, nota fiscal fria, fraudulenta, essa 
coisa. Agora... então, realmente fica difícil a gente, até tem casos, não é, 
que o crime realmente assusta, não é? Tudo bem. Então, professor, eu 
queria só fazer um “comentariozinho” sobre o que o senhor falou do 
CARF. Já há duas semanas que nós já estamos com vários problemas 
que ainda não resolvemos, e eu tenho visto críticas ferrenhas da 
Procuradoria da Fazenda contra o CARF, né, dizendo que realmente é 
um órgão inútil, que tinha que ser remodelado, não da Procuradoria 
chefe, claro, não é maioria, não é unanimidade, mas o que me chamou 
a atenção foi que, não sei se já foi comentado, semana passada eu 



estive fora, que houve um probleminha formal de um recurso que a 
Procuradoria deveria apresentar ao Supremo, uma palavrinha que não 
constou e deu-se a favor da empresa contra a Fazenda num valor de 4,8 
bilhões, não é? Quer dizer, um erro formal da Procuradoria 
transformado numa vitória de uma determinada empresa que todo 
mundo sabe que aconteceu. Então, ver que de ambos os lados pode 
acontecer situações desse tipo, né, e não vamos falar que tanto o 
procurador como eventualmente o relator tem alguma questão ligada à 
problemas que estão verificando no CARF. Eu acho que tem que ser 
realmente separado, o que é justo, o que é o joio do trigo. O CARF é um 
órgão importantíssimo, não pode ser vilipendiado da forma como foi e 
que está sendo pela própria Procuradoria, pela Procuradoria. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bom, olha, eu acho que 
dependente de manifestações individuais de uma ou de outra pessoa, 
da Procuradoria ou não, o CARF realmente estava realmente precisando 
passar por uma reforma, não por aspectos necessariamente de 
corrupção, mas estava precisando de uma reforma, eu acho que a 
Zelotes precipitou esta, maximizou essa diligência, trouxe à tona essa 
diligência, e, portanto, é o lado positivo da corrupção, ou da operação 
Zelotes. E por falar em Procuradoria, o Dr. Paulo, que é o procurador 
chefe do CARF foi para o gabinete do ministro, será substituído pelo Dr. 
Moisés. O Dr. Moisés é um procurador atuante há muito tempo, é uma 
pessoa de facílimo trato, muito ponderado, muito... excelente 
sustentador da Fazenda Nacional, então eu acho que a Fazenda está 
muito bem representada na sua chefia no CARF pelo Dr. Moisés. A 
burocracia ainda está segurando a oficialização, mas ele já está de fato 
comandando. Ontem eu conversei com a Dra. Maria Tereza, nossa 
conselheira inclusive, que é a vice-presidente, ela me disse que o 
presidente está disposto a reiniciar em julho, mas que dificilmente se 
conseguirá, porque não se conseguiu ainda nem se quer formar as 
turmas. E eu renovo aqui o que eu falei semana passada, algum 
interessado em funcionar como conselheiro do CARF, nós 
encaminharemos com grandes possibilidades de colocá-lo. Talvez não 
agora porque está muito em cima, mas daqui um ano haverá nova 
renovação de mandatos, então nós precisamos colocar pessoas ali no 
CARF que tenham competência para recuperar a qualidade técnica dos 
acórdãos que caracterizou durante tantas décadas um conselho de 
contribuinte, que se pregou nos últimos anos. Então, quem tiver 
interesse, se apresente, por favor. E o Nino Toldo, vamos esperar que ele 
realmente possa vir porque o assunto é muito importante, hein. Vamos 
então à pauta. Paulo. 

Sr. Paulo Akiyo Yassui: Bom dia, professores. Esse tema, que eu estou 
colocando ao debate na Mesa, é sobre aplicações de 1% de multas no 
valor de mercadoria, imposta pelo art. 84, inciso I da medida provisória 
2.158/2001 e o art. 101 § 1º da Lei 10.833, do ano de 2003. Mediante 
esses artigos, cobra-se da empresa importadora multa de 1% sobre o 
valor da mercadoria importada por simples erro de classificação fiscal 



ou falta de alguma informação na declaração de importação. E eu 
entendo ser extremamente gravosa essa multa porque infração, 
primeiro, não é de natureza tributária, não há recolhimento da 
diferença de tributo, e natureza de simples ordem administrativa. E isso 
de 1% numa importação de bens, capital de cem milhões, importa um 
milhão de reais. Então, eu acho que deram natureza da infração leve, 
não é nem tributária, está se cobrando uma multa gravosa 
extremamente prejudicial ao comércio internacional. E razão pela qual 
eu entendo que essa cobrança ofende o princípio da razoabilidade, 
proporcionalidade, assentado no postulado do devido processo legal e 
sentido material. A infração cometida é leve, não tem essa 
proporcionalidade entre o valor da multa cobrada e a infração leve 
cometida. Além do que eu entendo que esse artigo de multa de 1% fere 
o acordo GATT, art. 8, § 3º que esse dispositivo estabelece que, em que 
o Brasil aderiu, que extingue a condição de penalidade severa ao qual 
infrações leves às normas de procedimento aduaneiro. Então eu acho 
que se fere o princípio constitucional e fere também o acordo GATT. E 
no Supremo Tribunal Federal estava prestes a sair esse julgamento, 
repercussão geral no RE 640.452, cujo advogado está comandando esse 
recurso, Sacha Calmon Navarro Coêlho, e eu esperava que fosse levado 
a julgamento para que realmente, finalmente o Supremo colocar um 
limite abusivo da cobrança de multa. E quando foi admitida a 
repercussão geral, foi publicado ao acórdão dessa repercussão no 
seguinte sentido, eu gostaria de ler por tamanha relevância do tema. 
“Constitucional. Tributário. Punição Aplicada pelo descumprimento de 
obrigação acessória. Dever instrumental relacionado à operação 
Indiferente ao valor de dívida tributária (punição Independente de 
tributo devido). “multa isolada”. Caráter confiscatório. 
Proporcionalidade. Razoabilidade. Quadro fático-jurídico específico. 
Proposta pela existência da repercussão geral da matéria constitucional 
debatida. Proposta pelo reconhecimento da repercussão geral da 
discussão sobre o caráter confiscatório, desproporcional e irracional de 
multa em valor variável entre 40% e 05%, aplicada à operação que não 
gerou débito tributário”. E a empresa, na primeira instância, foi julgada 
improcedente a ação anulatória, se não me engano, e no tribunal ele 
conseguiu baixar de 40 para 5%, mas com o 5% sobre o valor da 
operação era muito, esse 5% gerou 22 milhões de débito de multa. E aí, 
só que, infelizmente, saiu refiz na Rondônia, esse aqui é no caso das 
centrais elétricas Eletronorte, refiz e a empresa aderiu a refiz. Então, 
esse recurso parece que não vai ser julgado, e está com o pedido de 
desistência. Só que tem mais um sobre obrigação acessória em 
tramitação no... eu perdi aqui. No... espera aí. Está aqui. O outro é Ação 
Direta Inconstitucionalidade, ADIN, 4535, em que também se discute a 
multa gravosa da obrigação acessória. Então, mesmo não julgando esse 
da Eletronorte e eu espero que nessa ADIN seja decidida finalmente pelo 
Supremo a limitação da multa, nos casos em que a infração não é de 
natureza tributária, não implica no recolhimento típico, eu gostaria de 
ouvir da Mesa. 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Só lembrando que alguns 
dias atrás, eu não sei se primeira ou segunda turma do STJ decidiu que 
multa moratória acima de 20% é confiscatória. Valor do imposto, não 
valor da mercadoria. E destacando que sem que seja uma opinião, mas 
destacando que o limite do acordo do GATT, ou a regra relativa ao 
acordo do GATT, não diz respeito necessariamente às infrações 
tributárias, mas infração às normas do comércio. De modo que vamos 
considerar o GATT com a devida atenção a esse ponto, e a questão sim 
da gravosidade, do caráter confiscatório, de exceder os limites do poder 
de tributar, da proporcionalidade, é uma matéria que Supremo já tem 
se manifestado algumas vezes e vamos aguardar que ele se manifeste 
mais apropriadamente, não é? O assunto está em discussão, quem 
quiser falar. Brandão. 

Sr. Salvador Candido Brandão: Paulo, perdão, você disse que não há 
consequência tributária. Você sabe que a multa administrativa aplicada 
na importação por erro de classificação fiscal faz parte da base de 
cálculo do imposto de exportação, não é? Tudo bem. 

Sr. Paulo Akiyo Yassui: Como que é? 

Sr. Salvador Candido Brandão: É, isso, tudo bem. Só uma 
consequência. Você disse que não teria uma consequência de ordem 
tributária, mas tem, não é? 

Sr. Paulo Akiyo Yassui Não, no que eu estou falando, não. 

Sr. Salvador Candido Brandão: Porque se você tem a multa 
administrativa é... faz parte da base de cálculo do imposto de 
exportação. Tudo bem. Essa é uma questão... agora, esse erro de 
classificação fiscal não gera consequência tributária, vamos supor que 
haja uma alíquota diferente, um ex? 

Sr. Paulo Akiyo Yassui: Não. Mesmo nesse caso. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Vamos pela ordem, senão 
depois a gravação não funciona. Um de cada vez. 

Sr. Salvador Candido Brandão: Não, é que depende das premissas, 
porque ele fez uma premissa muito grande, e como eu estava, eu ia 
complementar. Essa multa, assim, a rigor, ela não me parece 
desproporcional. Na medida em que, veja, você falou aí, cem milhões 
para a importação, precisa ser um navio inteiro, não é, não é uma coisa 
você aplicar 1% de um operação normal se faz aí uma máquina de custa 
2 milhões, houve um erro, daí um erro de classificação fiscal, essa 
questão da razoabilidade, você viu que Supremo Tribunal Federal 
exatamente dessa decisão que até selecionei aqui da primeira Turma 
que está se considerando na primeira Turma, não é, que é a multa de 
mora máxima de 20% que praticamente hoje no Brasil, acho que 



poucos estados, a própria União já reduziu para 20, alguns dez anos 
atrás e teve efeito cumulativo, tudo bem, e que a multa de ofício, ela 
tem um limite de 100%, isso foi a decisão da primeira Turma também 
agora nesse julgamento. Agora, eu não sei, você fala em razoabilidade 
de aplicação de 1%, mas mesmo não tributária nós temos para o 
cumprimento da obrigação acessória uma universalidade, você tem 
tantos % ao mês, se você não entregar a DIPJ, por exemplo. E não é, e é 
proporcional porque senão você fica, quanto vai ser, 500 reais de multa 
você errou uma classificação fiscal? 500 reais de multa para mim, que 
importei uma camiseta, é grande. E para essa sua empresa que importa 
numa importação errou uma classificação de cem milhões, eu não sei. 
Só questão que vem do caso concreto, não questão de... era isso. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Olha, com relação à 
razoabilidade, cada um tem o seu conceito, cada um acha que é ou que 
não é, mas objetivamente, a colocação que eu faria aqui é: É razoável? 
Eu concordo com tudo que você mencionou, eu acho que essa inflação 
sim, ela visa a obrigação principal, aliás, como toda obrigação acessória, 
ela tem a finalidade de facilitar a fiscalização e a arrecadação tributária 
por definição do Código Tributário Nacional. Mas aí o que se coloca, é 
razoável cobrar a multa sobre o valor da mercadoria e não sobre o valor 
do imposto que foi afetado? Qual a conexão lógica entre o valor da 
mercadoria e o valor do imposto? Porque se a alíquota for de 10%, é 
diferente o efeito do que se alíquota fosse de 50% na mesma 
importação, na mesma mercadoria ou de mercadorias diferentes, mas 
de valores iguais. Então esse é o ponto em aberto. Por favor, pediu a 
palavra, se alguém quiser mais também. Paulo Victor? 

Sr. Carlos Daniel: Carlos Daniel. Bom, primeiro a respeito da discussão 
da razoabilidade da multa, me parece que até impróprio que se fale em 
razoabilidade sem ter um caso concreto para se aferir ou não 
razoabilidade, porque ela depende desse exame de caso. Quanto à 
proporcionalidade, me parece que entraria assim a questão de ser a 
base de cálculo dessa multa o valor da mercadoria, não o valor do 
imposto, poderia ser um ponto que evidenciasse uma desnecessidade, 
ou violasse a proporcionalidade. E sobre multa aplicadas no regime de 
classificação fiscal equivocada, eu me lembro de um precedente do 
conselho de contribuintes, de 96, 97, todos, salvo engano, de relatoria 
do mesmo conselheiro cujo nome não me lembro agora, sobre IPI em 
que ele anulou várias autuações por classificações fiscais equivocadas 
de IPI quando constatada que a classificação fiscal equivocada era 
bastante próxima e o erro, digamos, seria escusável, por conta de uma 
peculiaridade bastante pequena entre as duas figuras. Isso é um tema 
que me interessei muito porque foi um dos pontos que me instigou a 
começar a desenvolver minha pesquisa de doutorado sobre 
derrotabilidade de regras tributárias, as condições de derrotabilidade 
das regras tributárias. Por quê? Porque a razoabilidade na aplicação de 
obrigações, na aplicação de multa por descumprimento de obrigações 
acessórias acaba por ser um instrumento que afasta sanções quando o 



contribuinte não teria, digamos, parâmetros objetivos para escolher 
entre um ou outro para calcular seu tributo. Ora, a gente sempre 
pensa, a gente sempre parte da premissa de que quando se erra a 
classificação fiscal, se erra sempre em prejuízo do Fisco. Poderia haver o 
caso que a classificação fiscal foi errada para mais, se adotou uma 
classificação fiscal cuja tributação seria mais onerosa do que a aquela 
que o Fisco considerava como correto. Nesse caso ainda assim haveria a 
incidência da multa? Parece que, eu não sei se o Fisco aplicaria, mas se 
é pelo descumprimento da obrigação acessória, é um ponto que pode 
ser levantado. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: É muito interessante, eu 
queria acrescentar, Paulo, que no STJ, e já foi falado aqui no, DCTF, no 
STJ existe precedentes, considerando que a multa é excessiva, no erro 
de preenchimento do DCTF. Depois eu te passo a palavra. 

Sr. Paulo Victor: Eu acho que é muito pertinente a colocação do Carlos 
Daniel em relação à razoabilidade. E a própria colocação do presidente, 
razoabilidade cada um tem a sua. Por isso que tanto a razoabilidade a 
proporcionalidade são duas palavrinhas tão perigosos hoje na aplicação 
do direito e sofrem tantas críticas, que é proporcional e razoável para 
um, pode ser absolutamente desproporcional, irrazoável para outra. Por 
isso que eu gosto muito da separação que, por exemplo, o Humberto 
Ávila faz entre essas duas ferramentas de aplicação do direito. A 
razoabilidade é algo completamente diferente da proporcionalidade e 
pelo menos e aí, claro, cada um tem a sua razoabilidade, mas adotando, 
por exemplo, premissas como a do Humberto, realmente a razoabilidade 
ela é quase que uma releitura mais sofisticada da equidade aristotélica 
e, portanto ela exige o caso concreto para você verificar se naquele caso 
concreto a razão que inspirou aquela norma ou o conteúdo daquela 
norma justifica aquela aplicação, ou seja, o caso concreto você 
realmente não consegue avaliar. Em relação à proporcionalidade, ela 
ainda assim, ela na visão do Supremo, pelo menos eu diria para a 
maioria dos ministros, ela infelizmente ainda é uma palavrinha mágica 
de dizer, eu já tomei previamente minha decisão de que aquilo é 
inválido e a forma de legitimar aquilo é dizer que fere a 
proporcionalidade, saiba-se lá o que seja proporcionalidade na cabeça 
daquele ministro. É palavra mágica. Com algumas exceções, por 
exemplo, como alguns votos do ministro Gilmar Mendes em que ele se 
vale de proporcionalidade como uma ferramenta de aplicação do direito 
que tem uma lógica minimamente estruturada, de você identificar quais 
são os bens que são conflitantes, onde é que está a restrição de um bem 
em relação a outro, e buscar se no outro bem você encontra 
necessidade e adequação, necessidade e proporcionalidade, em sentido 
estrito, para aquela primeira restrição. Só que é importante também 
lembrar o seguinte, o próprio Humberto Ávila, ele frisa muito isso aqui 
no Brasil, algo que é pouco dito aqui, mas é muito comum, por 
exemplo, na Alemanha, na Itália, que é o seguinte, e eu talvez até não 
concorde com essa premissa dele, mas ela não pode ser esquecida, 



porque é o Humberto Ávila que está dizendo isso e baseado em boa 
parte da doutrina alemã e italiana, isso não pode ser, não pode deixar 
de ter importância. Ele lembra muito isso em vários textos dele que é o 
seguinte, eu só posso aplicar a proporcionalidade quando eu tiver... A 
proporcionalidade é uma espécie de balança. Eu preciso de os dois 
elementos diferentes para colocar em cada prato da balança e eu só 
tenho isso, visão do Humberto e de boa parte da Alemanha, visão deles, 
eu só posso aplicar a proporcionalidade, eu só tenho algo para pôr nos 
dois pratos da balança quando eu tenho duas finalidades contrapostas, 
e aí ele se recorre de uma distinção que o Vogel e o Tipke já faziam na 
década de 60 entre finalidades normativas internas e externas. Para o 
Humberto, a extrafiscalidade é um grande exemplo de aplicação da 
proporcionalidade porque eu tenho uma finalidade arrecadatória de um 
lado e uma finalidade não arrecadatória, extrafiscal de outro lado. Mas 
o Humberto cita, é um dos exemplos mais recorrentes dele, de 
impossibilidade lógica de aplicação da proporcionalidade, é exatamente 
a graduação do imposto conforme a capacidade contributiva, a 
graduação da taxa conforme a equivalência ou custo da atividade 
estatal e a pena em relação ao delito. Um dos exemplos mais 
recorrentes dele de impossibilidade de aplicar a proporcionalidade é a 
penalidade em relação ao delito, no raciocínio dele o que acontece é: eu 
não tenho os dois bens conflitantes, a finalidade é interna, eu 
simplesmente preciso verificar se eu tenho uma relação de equivalência 
entre, no caso, a gravidade do delito e a pena, eu não tenho a outra 
finalidade que a esta se contraponha, logo, eu não tenho o que pôr do 
outro lado da balança e logicamente essa aplicação se torna impossível. 
Eu até teria alguns argumentos contrário a isso, eu tenho uma forte 
tendência a discordar disso, mas a gente não pode desconsiderar que 
alguém como o Humberto Ávila sustenta essa tese e sustenta isso 
juntamente eu diria, com doutrina amplamente majoritária da 
Alemanha e da Itália e inclusive jurisprudência. Então falar em 
proporcionalidade na aplicação de penalidades requer um ônus 
argumentativo muito forte que é que ir de encontro a modelos teóricos 
aí relativamente consolidados nos últimos 40 anos, de forma muito 
sólida. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Muito obrigado, Paulo. 
Entra também na discussão o problema do tributo com efeito 
confiscatório ou que o Supremo admite muito com o efeito confiscatório. 
Quer dizer, conforme a situação é como você mencionou, primeiro eu 
julgo, depois eu ponho no modelo. 

Sr. Guilherme: É, Guilherme. Sobre esse tema, eu queria só fazer 
alguns esclarecimentos, algumas coisas vinculadas quando existem 
erros de classificação fiscal. A classificação fiscal, ela foi instituída pela 
comissão de Bruxelas, foi acordo internacional que instituiu o sistema 
harmonizado. A comissão de Bruxelas, ela foi firmada com objetivo de 
facilitar o comércio internacional. Eu acho que toda vez que a gente 
analisa a questão de erros de classificação fiscal, a gente tem que ter 



esse contexto. Então, por mais que eu pense, 1% ele pode não ser um 
valor relevante, só que quando eu tenho uma diferença de classificação 
fiscal, o Fisco ele sempre cobra a diferença dos impostos já com multa 
de oficio de 75%, e muitas vezes tem diferença no licenciamento e ainda 
cobra uma multa de 30% sobre o valor aduaneiro em decorrente da 
falta da licença de exportação. Então assim, já existem outras 
penalidades e são comparados nesses casos. O art. 8º do GATT, eu acho 
que ele deixa isso bem claro no item 3, porque ele fala que, penalidades 
que elas decorram de erros do documento de importação que não 
tiverem intuito fraudulento e eles foram facilmente reparáveis, eles têm 
que ser isentos de qualquer penalidade, isso aí está expresso no GATT. 
Então eu acho que antes da gente discutir a questão dos princípios 
constitucionais, eu acho que a gente tem de olhar o que está no próprio 
acordo do GATT. Hoje, com o fracasso dos dados comerciais da criação 
das alíquotas de tarifa de importação, hoje o último acordo aí que foi 
fechado é de facilitação de comércio internacional e lá nos propôs a 
redução das tarifas e sempre em normas visando à facilitação do 
comércio, inclusive esse tipo de unificar aplicando penalidade por erros 
no documento de importação. Até só para, não sei se já tiveram alguns 
casos, de, por exemplo, quando eu tenho um caso desses, eu costumo 
olhar a classificação fiscal, a comunidade europeia, no órgão lá dos 
Estados Unidos que agora não me vem o nome, você olha o órgão de 
consultas do Mercosul, tipo, Argentina, Chile também, normalmente é 
muito fácil você identificar divergência nas classificações, não nos 
últimos códigos, mas você vai pegar nas posições mesmo, né. Então 
assim, é muito fácil esse tipo de divergência. Então eu acho que você, 
quando você olha esse contexto você querer aplicar essa multa de 1%, 
você tem que olhar com outros olhos, você já tem outras penalidades, 
isso é muito comum. Em outros países, quando você tem um erro de 
classificação fiscal, eles não costumar aplicar penalidades nesse 
sentido, até porque já tem diferença ou classificação de diferença de 
tarifa, você já cobra multa junto com a cobrança do imposto. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Você mencionou um ponto 
importante agora, aliás, entre outros, mencionou vários, mas outro 
trazido à discussão é dupla penalização ou tripla penalização, né, aí a 
coisa começa a extravasar a questão da razoabilidade ou 
proporcionalidade ou confiscariedade de uma determinada multa e 
entra no problema de construção e outros aspectos. Paulo, e depois 
Fernando Zilveti. 

Sr. Paulo Akiyo Yassui: Dr. Ricardo, o senhor mencionou que no caso 
DCTF, o Supremo... 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: STJ. 

Sr. Paulo Akiyo Yassui: Só no que caso específico de 1% de multa o 
STJ já no acórdão do Benjamin, que é fiscalista, ministro relator, já 
disse que é aplicável a multa de 1%, porque eu acho que ele aplicou 



simplesmente a lei. Não, a lei está falando que 1% é o erro de 
classificação fiscal. Só que no caso do Benjamin, é que o tema no 
recurso não foi arguido o princípio, violação do princípio constitucional 
e nem o GATT. Por isso ele decidiu que, não, está na lei... data vênia, 
equivocado. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Você classificou o ministro 
Benjamim como fiscalista, nós todos aqui estamos unanimemente de 
acordo que juízo bom é o que defere a petição, não é? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: O tema de proporcionalidade pode 
parecer excessivamente filosófico quando a gente trata de multa 
aduaneira, mas se tratando de uma multa sobreposta, ou de multas 
sobrepostas, aí volta à questão nas tais regionais sobre essa ótica da 
proporcionalidade no sentido do excesso, do excesso em relação à 
conduta delituosa, senão a gente vai ter decisões como essa do Herman 
Benjamim de dizer, estou decidindo porque a lei diz que eu posso 
cobrar 1%. Mas ninguém está discutindo que você não deve cobrar com 
base na lei, o que está discutindo é que existem várias multas e multas 
sobrepostas, todas previstas em lei, consta que não estejam previstas 
em lei que resulta num, o que a gente chama de Übermassverbot, ou 
seja, proibição ao excesso, que aí vem a necessidade de uma análise de 
proporção sobre a conduta delituosa e a repressão a essa conduta. 
Como você vai fazer isso, é só, me parece, por essa análise usando a 
técnica trazida pelo Humberto Ávila com muita precisão para o direito 
brasileiro, mas amplamente utilizada na Alemanha em especial. 

Sr. Paulo Celso Bergstrom Bonilha: Presidente, colegas, eu queria 
apenas e vou obviamente, eu não vou ficar nesse nível elevado de 
discussão em termo abstratos, eu vou ficar um pouco, apenas um 
subsídio, que é o seguinte. No estudo das obrigações acessórias, parece, 
fica a impressão que obrigação acessória é uma coisa padronizada, 
igual, etc. Mas na prática os tipos de obrigações impostas pela lei aos 
contribuintes são diferentes, há uma gama muito grande, e não nos 
esqueçamos, o Fisco evoluiu a prática tributária, atribuir ao 
contribuinte um grande número de obrigações porque o Fisco não teria 
condições, nem estava disposto a gastar tanto numa administração 
próxima da realidade e que desse o controle fiscal adequado. Então o 
que me parece e eu quero salientar nesta coisa é que há, primeiro, há 
um critério que permite estabelecer qual a importância da obrigação 
acessória, qual é, o risco para a arrecadação fiscal. Então, toda 
obrigação tributária é feita para manter um controle fiscal adequado. E 
eu vou dar um exemplo disso, e esse risco de arrecadação é que a razão 
de ser na obrigação acessória, então nós temos também que explorar, 
investigar esse outro lado da obrigação. Eu vou dar um exemplo prático, 
só para descer exatamente ao plano mais simples e que é uma 
ilustração. Na era pré-informática, Secretaria da Fazenda tinha uma 
disposição punitiva residual que dizia assim: Não entregar, eu estou 
falando com outras palavras, não entregar a repartição fiscal, 



documento ou informações. Aí a partir da década de 70, com a 
utilização do processamento de dados, passou a ser importante, a peça 
fundamental de informação passou à guia de informação e apuração do 
imposto. O contribuinte todo mês ele tinha que apresentar uma 
declaração das operações que ele fez. Não só tributadas, operação 
isentas não tributadas, então eram um quadro. E o que acontecia? No 
regulamento e na lei, anteriormente, só tinha uma disposição residual, 
não entregaram o documento fiscal era uma multa naquele tempo eu 
não sei, parece que era 50 Cruzeiros que porque na época de inflação, 
etc., era uma multa pequena, muito pequena, mínima, é o valor 
mínimo. Então aí se constatou que o que acontecia? O contribuinte não 
entregava a guia. Não era falta, não havia, porque era assim, infração 
acessória que não houvesse falta de pagamento de imposto poderia ser 
relevada pelos órgãos de julgamento, e era relevado, tanto em primeira 
instância, depois com ICM, só o tribunal de impostos e taxas podia 
relevar. Diante disso, foi necessário alterar a lei e a guia de informação 
e apuração do ICM, naquele tempo do ICM, passou a ser um tipo 
específico, e que não poderia ser relevado. Então, vejam, no campo das 
obrigações acessórias nós podemos ter alterações de acordo com as 
necessidades do quê? Do critério das obrigações acessórias, que é a 
segurança do controle fiscal. Isso que é importante, visualizar também a 
importância, para o Fisco, da arrecadação. O que ele quer é a 
arrecadação, e as obrigações acessórias tem esse objetivo. Por isso que 
eu achei importante, como professor, acentuar esse aspecto neste 
momento, porque vejam como ficou em cheque a peça principal do 
controle da arrecadação no todo, como todos contribuintes entregavam, 
nós tínhamos um sistema de controle, não era mais o controle do 
contribuinte, era o controle do sistema todo. Não se esqueçam que a 
arrecadação desse imposto no estado era fundamental. Então, era uma 
coisa assim, importante o que, o critério arrecadação é que manda para 
o Fisco. Então, o caso do nosso colega Paulo, 1% do preço da 
mercadoria que está sendo importada, é preciso analisar então sobre 
esse aspecto também, então estou dizendo que ele é que manda, mas 
esse aspecto também tem sua, tem que ser ponderado nesse exame 
mais geral das obrigações acessórias. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Ok, o assunto está bem 
debatido. Eu queria agradecer a participação dos três colegas que foram 
todas ilustrativas, curtas e doutas, e oportunas também para o debate. 
E vamos a assunto seguinte, já que você está com a palavra, Fernando 
Zilveti, já que o Paulo Victor está presente, conceitos ditos de natureza 
jurídica, não sei se você vai começar ou o Paulo. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Eu vou começar passando para o Paulo a 
tarefa de relatar, porque eu acho que ele como mais jovem tem que 
provocar o debate sobre tipos de conceitos com todo o carinho que 
tenho por ele, se ele puder já trazer isso. Ele prometeu que ia acordar 
cedo, como não acordou cedo, a gente tem que... 



Oradora não identificada: Penalizar. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Penalizar. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Mas é proporcional essa.. 

Orador não identificado: Multa de ofício. 

Orador não identificado: Ou é razoável? 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Extremamente razoável. 

Sr. Paulo Victor: Eu já tinha comentado com o Fernando algumas 
vezes, até com o Ricardo, esse é um tema que eu acho muito 
interessante, mas que me coloca muito medo, é um tema muito difícil. 
Eu acho que um tema muito abstrato como esse, ele exige, 
necessariamente, alusão a questões práticas, nem que sejam 
hipotéticas, a gente não precisa de um caso concreto ou de um recurso 
extraordinário número tal, mas no mínimo hipotetizar um caso. E eu 
lembro que essa discussão surgiu numa mesa a partir de um caso e eu 
até vou pedir desculpas, por isso eu não consigo me lembrar qual foi o 
caso que levou a essa discussão, mas eu talvez tenha uma sugestão de 
um outro no qual ela pode se aplicar. O caso da contribuição ao 
FAT/SAT, que foi muito discutido no Supremo sobre o prisma da 
legalidade e foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal como algo que 
não violava o princípio da legalidade, ou seja, no sentido de é uma 
mitigação justificada, é uma mitigação proporcional à legalidade? Talvez 
seja, o Fernando que me corrija se eu estiver errado, mas talvez seja um 
bom exemplo de debater o uso de tipos em matéria tributária. Eu acho 
que, por que eu acho que esse caso é um bom exemplo? Porque eu acho 
que a gente tem uma tendência no Brasil a confundir muito a noção de 
tipo, com a ideia de tipificação. Por incrível que pareça, são coisas 
bastante diferentes, a meu ver. Enquanto o tipo é aquela noção como o 
Schoueri fala, central do núcleo de ideias e que evolui no tempo 
conforme eu acrescente outras características ou retire algumas 
características originais daquele tipo, o conceito, ele esgota a definição, 
ele põe os fins naquela noção porque ele diz, as notas essenciais de tal 
conceito são A, B e C, tem A, B e C, se subsume ao conceito, não tem A, 
B e C, não subsume ao conceito. E no caso, a noção que talvez esteja no 
Supremo seja do que seja atividade preponderantemente, risco 
preponderantemente leve, médio e grave. Isso serve de bom exemplo, 
por quê? Porque quando o tipo é essa noção aberta e que ideias apenas 
centrais, a tipificação é o raciocínio do legislador ou da administração 
pública, que tenta conceitualizar ou conceituar aquele tipo, ele 
simplesmente pelo tipo ser aberto, ele escolhe algumas características 
médias ou típicas ou como diz a Isabel Garcia(F), ele abstrai 
generalidades e diz: desse tipo aqui as características que importam são 
essas, e eu vou deixar de olhar o que é típico ou atípico, nos casos 
individuais, e eu vou olhar só para o caso típico médio. Então, isso é o 



modo de pensar tipificante, a que se faz referência. Então o modo de 
pensar tipificante ele gera algo que é oposto ao tipo, ele gera um 
conceito. E eu acho que o caso da contribuição, dessa contribuição, o 
FAT e o SAT, ela é exatamente isso, o legislador se viu diante de uma 
dificuldade muito grande de conceituar, é muito mais fácil para o 
intérprete ler aquilo como tipo, o que é algo tipicamente arriscado ou 
pouco arriscado, medianamente arriscado ou muito arriscado, ele 
deixou essa tarefa para a administração, é nítido que com isso emite 
uma legalidade, porque coube à administração conceituar e o conceito 
essencialmente teria que vir da lei. Então foi a administração pública 
que ficou com a incumbência de executar esse modo de pensar 
tipificante e, a partir do caso médio, chegar à conclusão de que 
atividades A, B e C tipicamente tem risco, por exemplo, grave. Se no 
caso concreto da empresa alfa, ela não está dentro da média dos casos, 
ou seja, apesar de tipicamente aquela atividade dela ter risco alto, mas 
no dia a dia a atividade dela não tem risco alto, ela é alguém que está 
fora da média e o máximo que ela pode pleitear, nesse caso, pensando 
nesse modelo de raciocínio jurídico, é a não aplicação com argumento 
da razoabilidade de que eu sou um caso atípico e inclusive a 
derrotabilidade dessa regra em relação ao meu caso, para o caso do 
Daniel, não afeta a aplicação dessa regra para a maioria dos casos, 
enfim, constitui toda uma argumentação em torno de razoabilidade, 
mas é algo muito difícil que [ininteligível] de uma regra, nesse ponto eu 
concordo plenamente com o Humberto, afastamento de regra é algo 
muito, muito, muito mais sério do que uma ponderação de princípios e 
por isso eu até discordo deles no sentido de que regras não se 
ponderam. Então eu acho que esse é um bom exemplo para começar o 
debate. Parece-me que o legislador se valeu, pelo menos é assim que os 
intérpretes da Constituição fizeram, eles olharam para a Constituição e 
para o texto legal e admitiram que ali havia um tipo. Havendo em tipo, 
alguém precisa fechar esse tipo. E deixou à administração o fechamento 
desse tipo, o modo de pensar tipificante para a pessoa arrumar o tipo de 
conceito. A questão é, o Supremo, a meu ver, minha única crítica é, o 
Supremo fez muito poucas considerações circunstanciais a respeito de 
essa delegação da conceituação para a administração tributária ser 
adequada, ser necessária ou ser proporcional em sentido estrito. As 
considerações nesse sentido a meu ver foram muito vagas. Esse foi o 
primeiro exemplo que veio na minha cabeça, provavelmente o Fernando 
vai ter exemplos melhores. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Antes de passar para você, 
Fernando, eu queria dizer que essa semana - eu até comentei com você 
rapidamente - a minha memória recuperou uma decisão do Supremo de 
que o relator era Aliomar Baleeiro, então vocês imaginam como é antiga, 
não é? Memória de velho lembra as coisas antigas, não lembra as coisas 
novas. Mas eu procurei no banco de dados, tentar recuperar esse 
acórdão, infelizmente, devido à correria, não consegui ainda achá-lo. 
Mas eu lembro muito bem o que foi dito, então eu acho que é um 
parâmetro também, porque eu quero mencioná-lo aqui, até porque lá o 



que me chamou a atenção foi o ministro se referir à natureza das 
coisas. Estava sendo discutido era se determinado produto era ou não 
era industrializado. Porque nós sabemos, para efeito de IPI, claro, nós 
sabemos que na tabela no IPI o NT significa não tributada exatamente 
porque na concepção de quem fez a tabela aquele não é um produto 
industrializado. Basicamente isso, pode ser que tem outras situações. E 
o que estava sendo discutido se algo era ou não era industrializado. Eu 
não me recordo dos detalhes do caso, mas o que ficou marcado na 
minha memória é o que ministro Aliomar disse, a natureza das coisas 
indica que isso não é um produto industrializado. Só um exemplo de 
outro caso. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Muito bacana esse exemplo, Ricardo, e 
tua memória não é de velho, é de jovem, porque a memória fica jovem 
quando você exercita, que nem um músculo. Eu lembro que o Brandão 
falava isso, o Brandão falava “Eu acordo de manhã e para não 
envelhecer eu ficava tentando lembrar os nomes dos principais juristas 
alemães”. Exercício. Com a letra A, com a letra B, com a letra C, com a 
letra D, e tal, então para ele não envelhecer na memória. Então, não é 
ficar velho, você está novo, você está lembrando, você lembrou-se do 
Baleeiro. Eu tenha visto esse acórdão, mas eu não lembrava nem onde 
estava, mas você foi lá e pegou, então você está bem nisso. Buscar a 
definição de conceitos jurídicos, sejam eles determinados ou 
indeterminados na natureza das coisas, é o exercício propostos por 
Larenz, Larenz quando trabalha com tipo, depois dele corrigir o seu 
texto de 66, foi base para muita doutrina, inclusive doutrina aqui no 
Brasil, errada, ele reviu a ideia dele. Trabalho de tipificar, não é, é um 
exercício incansável em busca de definições na estrutura da natureza 
das coisas. E essa natureza das coisas é uma forma de pensar, não 
necessariamente tipificante, mas pode, como alguns jurista mais 
recentes entendem que existe a forma de pensar tipificante, o Ricardo 
faz uma distinção interessante sobre o Typisierung, que é a 
determinação, não é uma conceituação, então tem duas formas de 
pensar, e o, vamos dizer, o maior incentivador da teoria do tipo no 
Brasil é o Ricardo Lobo Torres, e ele lançou isso justamente nesse caso 
do SAT. Para dizer que essa indeterminação é possível de ser 
determinada na sua indeterminação conceitual, porque o risco é sempre 
um conceito indeterminado, ou seja, se quiser pensar em termos de 
conceito, mas naturalmente se trocar a palavras conceito indeterminado 
por tipo vai ficar mais ou menos o mesmo ambiente, e há uma 
impossibilidade prática de fechar esse conceito. E que, claro, eles 
reconhecem que em outra ocasião não. E quando a gente discutiu, a 
gente estava discutindo o conceito de receita bruta, não é? A gente 
estava discutindo o conceito de receita bruta, se é uma discussão, se 
era tipo, se era conceito e tal. E aí veio a questão da natureza das 
coisas, estava aqui uma discussão sobre aquela edição do CARF para 
escritórios de advocacia, não é? Rolim, não é, que é um cara que há 
muito tempo discute Direito Tributário, ele é outro que não envelhece, a 
revista nº 3 da dialética está lá ele. É um cara que escreve e não 



envelhece, não é? E se ele cobra um passo muito grande com o Direito 
Tributário. Então a provocação que eu faço é assim, a forma de pensar 
tipificante é sim uma forma de determinação, ele busca uma 
determinação menos desconfortável para a segurança jurídica, mas ela 
não é a solução e nem se propõe essa solução para a questão do tipo ou 
do conceito indeterminado. Mas se nós formos falar de receita bruta ou 
se formos falar de "leasing" financeiro, que é a decisão do Eros no 
Supremo, fica bastante claro que nós temos um tipo, o Joaquim 
Barbosa falou em conceito indeterminado, mencionou que os aspectos, 
vamos dizer, centrais, firmes e periféricos lábeis, mesmo que trate de 
conceito indeterminado, ele acabou falando em tipo. O fato é que você 
tem um caso prático, precisa de uma decisão, e ao decidir por tributar o 
"leasing" financeiro, ele não está legislando numa ou sendo ativista, ele 
está tentando numa estrutura nitidamente tipológica, num conceito 
indeterminado claro, ele está buscando aquilo que é possível alcançar 
como a riqueza tributável. Então quando o legislador busca na natureza 
das coisas um fato como "leasing" financeiro, ele já sabe, olha, eu tenho 
um contrato cuja obrigação não é uma só, é um plexo de obrigações, é 
um complexo de obrigações, que muitos deles podem gerar um ou outro 
imposto e podem gerar nenhum, mas isto é uma característica do tipo. 
Então, como é que eu revolto esta questão, como é que eu chego a esta 
questão? Então eu tenho que reconhecer este plexo, reconhecer que 
existe esse tipo, abandonar essa ideia que é muito difundida na 
doutrina inclusive quem fala muito sobre isso é o Alberto Xavier, 
tipicidade cerrada ser a única forma de garantir segurança jurídica, o 
que é um erro, no meu modo de pensar, embora eu tenho uma 
admiração profunda pelo professor Alberto Xavier, nesse aspecto eu 
acho um erro, e que levanta um grande discussão com o Ricardo, 
corretamente, porque nem uma, nem outra são soluções para o direito e 
nem se propõe e seja, não se discute na doutrina internacional que o 
conceito é o melhor dos caminhos, nem que o tipo é o melhor dos 
caminhos. Você tem situações que é conceito e situações que é tipo. E 
nessa variedade semântica, você tem que trabalhar com tipos. Na esfera 
constitucional, é o que eu brinco sempre com o Schoueri, é que ele 
reconheceu a existência do tipo na Constituição, e aí ele partiu de uma 
reflexão correta, há sim a presença de tipos na Constituição e é natural 
que existam tipos na Constituição, esses tipos vão ser tratados pelo 
legislador complementar, eles podem dar uma determinação dessa 
forma de pensar tipificante, uma determinação maior ao tipo, mas eles 
não vão escapar, em muitos casos, de ter a presença do judiciário 
determinando definitivamente, no caso, o que deve ser aquele tipo e 
qual o tratamento fiscal disso. Então, não é um ativismo judicial, mas 
há necessidade do judiciário determinar. Agora, não é qualquer caso, 
nos casos de receita bruta ele vem e fala, mas o fato dele vir e falar não 
quê dizer que tínhamos um conceito determinado lá atrás, mas 
tínhamos um conceito indeterminado e um tipo. E aí isto gera alguma 
insegurança, o Fisco não consegue lidar com isso por falta de forma de 
pensar tipificante e aí é necessário que o judiciário intervenha. 



Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Paulo. 

Sr. Paulo Victor: Vou aproveitar e vou fazer algumas perguntas para o 
Zilveti que me afligem há algum tempo. Então, vamos lá, a gente já 
falou de tipo na Constituição. Eu tendo a concordar com o Schoueri que 
a Constituição pode estar repleta de tipos e até pela literalidade do art. 
146 cabe à lei complementar definir esses tipos, ou seja, a partir daí 
fixar conceitos, por isso eu até concordo com a crítica que ele faz ao 
Ricardo de que a partir da lei complementar é difícil admitir a existência 
de tipos. Acontece que para mim o caso do SAT é um bom exemplo de 
que a lei contivesse um tipo e eu tenho dificuldade de enxergar um 
problema tão grave nesse tipo estar na lei. Esse é o primeiro ponto que 
importa. Minha pergunta para você é: A lei ordinária que prevê o fato 
gerador da hipótese de incidência para você pode ser feita através de 
um tipo? A hipótese pode ser um tipo? Essa é minha primeira pergunta. 
A segunda é a seguinte: Admitindo que a Constituição possa ter tipo e 
conceito, como definir em cada caso se é uma coisa ou se é outra e um 
belo exemplo disso, a meu ver, seria receita bruta ou até faturamento. 
Receita bruta ou faturamento seria um tipo e caberia ao legislador 
complementar definir esse tipo? Receita bruta ou faturamento já seria 
um conceito e a gente já teria na Constituição de alguma forma que eu 
não consigo saber quais as definições do que seja receita bruta? E mais 
ainda, receita bruta e faturamento, de alguma forma, se não 
precisassem de lei complementar, eu posso dispensar a lei 
complementar para a receita bruta ou faturamento? E aí nesse caso, se 
eu dispenso o que eu tenho lá na lei ordinária já é o próprio conceito, eu 
estou repetindo direto da Constituição ou não, eu estou ainda assim 
fechando um conceito que para a Constituição não foi conceito, foi um 
tipo? Receita bruta e faturamento para mim é um excelente exemplo 
disso, ela na Constituição o que ela é, ela precisaria de lei 
complementar e no limite o próprio legislador pode se valer de um tipo 
para estabelecer a noção de receita bruta e faturamento? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Então, essa posição, o Schoueri discutiu 
muito, hoje não pode, mas nossos horários não estão compatíveis, mas 
a gente vai voltar a correr se a gente aguentar. Tá tremendo o joelho já, 
até dói. Mas é um prazer sempre estar correndo com o Schoueri porque 
a gente discute até a primeira volta aquilo que a gente tem como 
inquietação, e isso, quando ele fez o livro dele eu discuti, eu não entendi 
essa necessidade de a lei complementar fechar o tipo. Eu não tenho em 
lugar nenhum. Se você procurar inclusive comparadamente, 
comparativamente, você não encontra posições favoráveis a isso. É que 
para o sistema que ele acredita, é melhor reconhecer de uma vez que o 
tipo pode estar na Constituição, não haveria nada de errado que esta 
determinação na forma de pensar tipificante fosse feita pelo legislador 
ordinário. É que eu até brinquei com ele, falei, pô, você vai acabar se 
convencendo mais tempo de corrida, a leitura e tal, você vai acabar se 
convencendo. E a gente encontrou o Lang aqui na faculdade, que é um 
adepto do tipo, e brincando, o Schoueri falou: Aí, esse menino aqui vem 



com umas conversas furadas de tipo e tal, tal. Aí a gente começou a 
debater e o Lang falou assim: Absolutamente correto pensar no tipo na 
estrutura legislativa. Não é necessário ter uma lei complementar para 
definir o tipo. Mas há necessidade, em algum momento, de você chegar 
a uma determinação. Quem vai fazer essa determinação? Essa é a 
questão. Quem vai ser aquele que vai determinar e vai dar então a 
segurança jurídica para o contribuinte daquilo que ele vai pagar ou não 
pagar? E aí, claro, nos países como o nosso que tem uma forte presença 
positivista e também essa questão de que o executivo não pode nada, só 
tem que cumprir a lei, até o SAT gerou controvérsia. Ok, que não seja o 
executivo, mas que seja o legislador, onde há uma restrição, ou onde há 
uma perda de segurança jurídica no fato do legislador ou da PIS e da 
Cofins na nova questão da lei da PIS e da Cofins determinar o fato 
gerador e concluir o que é receita bruta para fins da tributação das 
entidades financeiras? Não pode porque tem que ser lei complementar. 
Isso para mim é tese. É tese. Não tem substância nenhuma, não tem 
paradeiro nenhum. Dentro da técnica inclusive se a gente falar assim, 
conceito indeterminados, onde está escrito que a lei complementar que 
tem que resolver todos os conceitos indeterminados do universo? Do 
146, tem que determinar, certo? Essa é a tese do Schoueri, tem que 
determinar. Mas, e aí argumentar uma questão semântica, impostos, 
tributos, contribuições sociais, o que estaria no âmbito do 146. Tudo? 

Sr. Paulo Victor: Essa é a pergunta que fala em impostos, não é? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Aí que foi a discussão. Então, 
contribuição social não é mais, furou. Então é o modo de pensar, claro, 
toda lógica, toda a coerência lógica que tem as características brilhantes 
do Schoueri, faz sentido, para impostos. Aí contribuições como é que 
fica? Por que não a lei determinar o conceito? Eu não consigo me 
convencer disso e claro, eu estou aqui dividindo dúvidas porque esta 
polêmica não é que acabou no mundo, mas ela deixou de importar 
tanto à Alemanha porque eles trabalham melhor com isso, e eles 
admitem que inclusive autoridades administrativas determinem 
conceitos. Por uma questão, é mais fácil, ele está mais próximo do fato, 
ele está mais próximo da situação fática. O fiscal chega lá para vocês, 
você tem uma dúvida, me explica o que você está fazendo? E ele é um 
funcionário do Estado. Ah, eu estou fazendo isto aqui, eu estou fazendo 
um contrato de "leasing" financeiro. Pois é, que obrigação de dar e fazer, 
nem pensam nisso, né? Está indeterminado, né? Vamos determinar? Eu 
acho que você tem que pagar IVA nessa operação. Ok. Não está de 
acordo? Vai brigar na Corte Fiscal. Então, eu não acho que a gente 
tenha tanta, sofrer tanto com isso e judicializar demais, porque aí o que 
acontece? Tudo vai para o judiciário, tudo vai para o STJ, o STF quando 
não precisaria. Ou talvez precise, só em determinados casos. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Bianco. Pediram a palavra 
Bianco e Bonilha. 



Sr. João Francisco Bianco: Nós estamos aqui discutindo a opinião do 
Schoueri sem a presença dele aqui, então eu acho que eu me sinto um 
pouco desconfortável, porque eu vou examinar aquilo que ele disse a 
partir dos textos dele, agora, pode ser que ele tenha evoluído no 
pensamento, pode ser que hoje ele não pense assim. Mas de qualquer 
forma, o Schoueri ele, a meu ver, ele faz uma análise do sistema correta 
e muito coerente e nós não estamos dizendo aqui qual é o motivo pelo 
qual ele sustenta que a lei complementar é que tenha que fechar o tipo. 
E eu acho que esse motivo, essa motivação dele é importante. A 
Constituição adota tipos, mas na nossa Constituição há necessidade de 
a lei complementar fechar o tipo para evitar conflito de competência 
tributária. Porque se você tem tipos muito abertos, que não são 
fechados, diferentes entes tributantes podem invadir as suas 
competências tributárias. Então há necessidade de a lei complementar 
fechar o tipo por causa disso, para evitar conflitos de competência. Pode 
ser que na Alemanha não seja, seja impossível haver conflito de 
competência, pode ser que eles adotem conflito de competência, mas 
acontece que aqui no Brasil em função da descriminação constitucional 
dos tributos, as competências tributárias são regidas, e para evitar 
conflito, há necessidade da lei complementar... só estou dizendo qual é 
o argumento dele. 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: Não, mas a gente está falando do 
Schoueri, mas só deixar claro um negócio, eu não estou falando do 
Schoueri amigo, diretor, corredor, nós estamos falando do Schoueri 
livro, até brinquei com ele, cara, esse corpo não te pertence, o livro é 
dele, mas depois que ele escreveu é nosso. Certo? Então nós estamos 
discutindo a doutrina de Schoueri, e acho que aí tem toda a 
tranquilidade, eu não fico preocupado de falar, ligar para o Schoueri e 
falar, escuta, posso discutir aqui o teu livro? Quem mandou você 
escrever? Não escrevesse. Então eu acho que tem uma clareza de 
pensamento que é fruto do nosso debate, para isso a gente... e até ele 
não ia estar presente, ia falar discutam, depois a gente conversa. Mas 
essa preocupação é geral, não é de ficar fácil para todo mundo, a 
dificuldade chegou para o Larenz, que o Larenz pensou isso para dedéu, 
o Kaufman pensou isso com muita clareza, e mais ou menos eles 
chegaram num consenso dizendo que a determinação do tipo, trazê-lo 
para uma segurança jurídica melhor, cabe ao legislador. Conflito de 
competência, para você ter uma ideia, na Alemanha é o que mais tem. 
Foi montada, a federação alemã foi montada em cima do conflito de 
competência. Quando a Prússia pensou em unificar a Alemanha, os 
reinos alemães, foi estabelecido, olha, o imposto tal fica comigo, o 
imposto tal fica com você, o outro imposto tal fica com você. Ok, beleza. 
Fizeram o tratado, no dia seguinte, pau, conflito de competência. Então, 
veja, se você for pensar que o legislador vai resolver o problema de 
conflito de competência você está lascado. É de bom tom que você tenha 
uma coerência determinante e isto, por exemplo, nos Estados Unidos 
você tem vários legisladores, não há, nem se discute lei complementar, 
e quando há esta discussão vai a Supremo, Corte Regional até a 



Suprema Corte dos Estados Unidos a resolver esse problema de conflito 
de competências. Então, é mais fácil então em nome do conflito de 
competências que tenha uma lei complementar a resolver todo o 
problema do tipo. E o tipo é sempre aberto, então eu diria que sempre 
vai gerar esta imprecisão terminológica que é, então, o papel daquele 
mais próximo do contribuinte ajustar, fazer o ajustamento que todos 
falam, isto não é direito natural, o pessoal fala, ele é jusnaturalista, isso 
é conversa, o trabalho dele é sério, ele fala assim, quem tem que fazer 
esse ajuste é quem está mais próximo do contribuinte e do fato. E esse 
ajuste é normativo? Sim. É normativo do executivo? Na Inglaterra, só. 
Na Inglaterra quem faz esse ajuste é o executivo, até porque não tem 
essa... não tem essa travação de ser: ah não, você está surrupiando 
competência e tal, invadindo competências. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Obrigado. O João pediu a 
palavra. Não vai dar tempo. 

Sr. João Francisco Bianco: Rapidamente, eu só queria dizer que o 
Fernando deve reconhecer que existe uma diferença entre o Fisco 
alemão e Fisco brasileiro. Eu não teria nenhum problema de fechar o 
tipo com fiscal alemão, mas eu me sinto com problemas de fechar o tipo 
fiscal brasileiro. E como o nosso constituinte, ele sabia disso, ele 
colocou um artigo na Constituição que diz, que é o 146, olha, todos 
esses tipos usados aqui na Constituição para efeito de discriminação de 
competência tributária vão ter que ser fechado na Constituição, na lei 
complementar. Essa é outra discussão que não vai dar tempo para 
colocar aqui. Mas o fato é o seguinte, não é aquilo que a gente acha que 
deveria ser, é aquilo que é, e o que é, é o 146. Existe um comando, 
depois podemos discutir para a contribuição. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Um minutinho só para o 
Paulo, para encerrar. 

Sr. Paulo Victor: Se puder voltar depois essa discussão, esse paralelo 
com a Alemanha é muito interessante realmente, eu teria alguns 
contra-argumentos em relação ao Zilveti. Mas o que eu queria na 
verdade é fazer outra coisa. Foi tocado aqui no nome do Brandão 
Machado, e eu vou afirmar a vocês que é uma pessoa que eu lamento 
profundamente não ter conhecido. Eu ouço alguns amigos meus, como, 
por exemplo, o Victor Polizelli, ou até o próprio Schoueri falarem no 
Brandão Machado, eu fico babando de inveja de não ter conhecido 
alguém como o Brandão Machado, principalmente quando eu leio os 
textos do Brandão Machado, que são coisas assim, absolutamente 
incomparáveis com qualquer outra. E eu, inclusive nesse assunto do 
Schoueri, vou colocar isso agora até a diretoria do IBDT, por que o IBDT 
não começa um projeto de reunir a obra do Brandão Machado numa 
espécie de uma coletânea, de uma publicação de obra completa, alguma 
coisa assim, porque a gente sabe que ele não escreveu muito, mas tudo 
que ele escreveu são joias valiosíssimas e muita coisa dele é difícil de 



encontrar, não é fácil encontrar texto do Brandão Machado, então a 
gente divulgar o pensamento, os textos de uma qualidade como a do 
Brandão Machado numa coletânea, eu acho que seria uma contribuição 
do IBDT para o Direito Tributário enorme, uma justíssima homenagem 
a alguém que escreveu com a qualidade com que ele escreveu. É 
sugestão. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: A sugestão é muito 
importante. Fernando. A esse respeito, não é? 

Sr. Fernando Aurélio Zilveti: É. Não, isso já está em negociação já 
algum tempo, eu não ia falar, mas está quase para resolver, é compilar 
os escritos dele e publicar junto às notas de direitos tributário que ele 
tem. Aí você vai ter o problema de babação um pouquinho maior 
quando você ver, ter acesso às notas que ele fez durante a vida dele de 
leituras e que publicar as notas teria um valor científico absurdo, 
porque ele fazia as notas, para quem conhece as notas dele, ele fazia as 
notas e em seguida ele fazia as referências bibliográficas. Depois ele lia 
de novo e pegava mais, pegava a nota de novo e fazia mais referência 
bibliográfica. As decisões do Brasil, as decisões da Alemanha, as 
decisões na França, então, as notas dele publicadas já seria uma obra 
de referência para o Direito Tributário. Então isso está quase que 
finalizando uma negociação, porque se isto se perde, perde uma... 
Porque hoje você tem acesso, antes você não tinha, você tinha que ir à 
biblioteca dele, tinha que ir à biblioteca de alguém que tinha livro 
alemão, e hoje com essas notas você tem um estudo que você quiser em 
matéria de Direito Tributário. 

Sr. Presidente Ricardo Mariz de Oliveira: Realmente, as notas deles 
anexas aos livros dentro da biblioteca dele é uma coisa impressionante. 
Pena antes não tenha visto o Brandão Machado na nossa mesa de 
debates aqui. Vou encerrar a reunião, lembrando que a próxima 
semana é a última do semestre e falta assunto para a pauta, a não ser 
esse que o João Bianco acabou de colocar, o art. 146 e as contribuições 
sociais. Eu solicito, por favor, durante a semana contribuições. Muito 
obrigado. 
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